
جمعه  30 دی ماهآخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران / سال اول / هفته نهم 

هفته ای که گذش��ت کاندیداهای چهارمین 
جش��نواره وب ایرانی معرفی ش��دند و اتفاق 
ش��یرینی که افتاد دوربین.ن��ت اولین آژانس 
عکس خبری ایران در دو بخش جشنواره، در 
بخش های بهترین س��ایت  هنری و بهترین 
س��ایت استفاده کننده از عکس کاندید شد و 
امید است بتوانیم با دریافت تندیس بهترین 
س��ایت حرکت مثبت دیگری برای عکاسی 

این کشور اتفاق بیافتد. 
یکی دیگر از خوشحالی ها کاندیدشدن سایت 
عکاس��ی در بخش بهترین سایت هنری بود 
که هر کدام از این دو وب س��ایت جایزه اول 
را ببرد به سود عکاسی این کشور خواهد بود. 
جشنواره وب ایرانی هرسال برگزار می شود و 
بین تمام سایت ها از اعتبار ویژه ای برخوردار 
اس��ت به طوری که در جشنواره امسال اکثر 
وب س��ایت های معتب��ر و در بخ��ش هنری 
تقریبا تمام س��ایت های عکاس��ی حضوری 

فعال داشتند. 
آخرهفته در مراسمی برترین های وب فارسی 
معرفی خواهند شد و س��وای دریافت جایزه 
و ای��ن چیزا کاندید ش��دن دوربین.نت در دو 
بخش جشنواره بین این همه سایت برایمان 
اتفاق ش��یرینی بود و به طور حتم کارمان را 

برای آینده سخت تر خواهد کرد. 

اتفاق های شیرین

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  نمایشگاهپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
فرهنگ عکاسی 
اسماعیل عباسی

6000 تومان

 Ashampoo Slideshow Studio
ساخت اسالیدشوهای حرفه ای

با کیفیت باال و شکل زیبا

بره های ایرانی / حسن غفاری
موزه عکاسخانه شهر
تا 11 بهمن ماه 90

روستای تاریخی ابیانه
7 بهمن ماه 1390 

برگزارکننده  دوربین.نت

دانیال شایاگن
آریا جعفری
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احسان رافتی

برای دریافت 
اطالعات 
دوربین.نت 
بارکدخوان 
گوشی همراه خود 
را روی عکس 
مقابل قرار دهید

weekend.doorbin.net



 آریا جعفري تقریبا از بچگي به مهمون

قایقراني عالقه داشته و این ورزش 

را تا سطح تیم ملي دنبال کرده و 

حاال چند سالي است که عضو تیم 

ملي قایقراني شده اما مصدومیت او 

را از انتخابي المپیك دور کرده و حاال 

همه تالشش را مي کند تا از اسفندماه 

براي  اردوي تیم ملي در بازي هاي 

قهرماني جهان لهستان آماده شود.  آریا جعفری
او مي گوید:» نمي توان خیلي روي 

آب رودخانه زاینده رود به دلیل خشکي 
زیاد فصلي آن حساب کرد. در عین 

حال موضوع خشکسالي زاینده رود و 
واکنشهاي مردم و عوامل محیطي به 

پرآبي و کم آبي آن از جمله سوژه هاي 
مستند اجتماعي است که در سال هاي 
گذشته و حال حاضر پیگیري مي کنم. 
همچنین موضوع متکدیان پاکستاني، 

زندگي، جمع آوري و مواجهه مردم با آنها 
در اصفهان از دیگر موضوعاتي است که 

به صورت جدي پیگیري مي کنم.« 

»صدای سکوت« 
سیدعلی هاشمی 

 نگارخانه خیابانی شهر بندرعباس
تا 18 بهمن 

در همین نزدیکی 
نمایشگاه گروهی عکس
فرهنگسرای گلستان
تا 13بهمن  / 9 تا 19

گل و گریه
علی رفیع پور
گالری کبک

تا 5 بهمن  / 15 تا 20

حرم رضوی 
ناصر محمدی 

گالری هنر شهر زنجان
تا 3 بهمن  / 16 تا 19

نمایشگاهنمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

پیشنهاد  خبر خوانی

سفرهاي مختلف و عالقه  به عکاسي 
جعفري 23 ساله را وارد این حرفه 

کرده و او بعد از مدتي دیپلم عکاسي 
هم گرفته و از سال 87 در مطبوعات 

و خبرگزاري هایي چون ایلنا و ایسنا 
عکاسي خبري کرده و در فواصلي که 
فرصت پیش بیاید عکاسي مستند هم 

انجام داده است و سرگرمي اش در طول 
روز بیشتر عکاسي است و در صورتي که 

داشته باشد به تمرین رشته ورزشي اش 
در خانه و یا باشگاه مي پردازد.

 دبیرخانه سوگواره 72 راوی آسمان 
اسامی برگزیدگان این مسابقه را اعالم 

کرد. 

 فراخوان جشنواره تصویرسال یك 
هفته تمدید شد.

 مجله اینترنتی "هست" با موضوعات 
مرتبط با عکاسی و  اندیشه ،  از طریق 
سایت اینترنتی هست مگ منتشر شد.

 نمایشگاه عکس های مریم فرساد با 
عنوان "کبوتر بازی"  در نگارخانه تماشا 

قزوین گشایش یافت.

 اسامی عکاسان راه یافته به جشنواره 
عکس قاب بیداری استان آذربایجان شرقی 

اعالم شدند.

 عالقه مندان و عکاسان تا ۱2 
بهمن ماه ۱3۹۰ برای ارسال آثار خود 

به چهارمین دوره مسابقه عکاسی از 
سفره های حسینی فرصت دارند.

 دوشنبه بیست و ششم دی ۱3۹۰ 
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی 

کارفرمائی واردکنندگان دوربین و 
تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری استان 

تهران در محل انجمن برگزار شد.

هفته



جشنواره ملی عکس هرمزگان 
انجمن عکس هرمزگان

مستند و خالقانه 
ارسال تا : 10اسفند ماه 1390

جشن تصویرسال
نشریه تصویر

با اعالم بخش ویژه ی »شهر تهران«
ارسال تا :  6 بهمن ماه  1390 

عکاسی از سفره های حسینی
سایت لقمه 

موضوع سفره های نذری 
ارسال تا : 11 اسفند ماه 1390

دومین جشنواره گلستانه
موسسه گلستان علی )ع( 

موضوع کودکان خیابانی و ... 
ارسال تا : 15 اسفندماه 1390

فراخوان

پیشنهاد   کالس زمستانیسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

شیرین
کارگردان : عباس کیارستمی

سینما آزادی  14:15و  21:15 

پسرک و وروجک خیالی
کارگردان : حامد اویسی

زمان اجرا : 17 / تاالر هنر

تصمیم 
علی لهراسبی
2000 تومان

آقا یوسف
علی رفیعی

2500 تومان

سوژه دیگري که خیلي دوست 
دارم روي آن کار کنم» داراها 

و ندارها « و نشان دادن 
المان هاي طبقاتي بین مردم 

شمال و جنوب اصفهان یعني 
شهري که در آن زندگي مي 
کنم است، اما ترجیح مي دهم 
در زماني که فرصت مناسبي 

دارم به سراغ آن ها بروم. 

  nikon D7۰۰ او که حاال با دوربین
و لنز 5۰ میلیمتر F ۱- 8 خودش کار 

مي کند، مستند اجتماعي را با همین 
سختي ها و بد و بي راه هاي مردم 

شیرین مي داند و مي گوید: در طول 
سال هاي گذشته عالقه زیادي به کار 
روي بافت فرسوده و تاریخي مناطق 

جنوبي شهر اصفهان داشتم که تقریبا 
در حال از دست رفتن و فروریختن 

هستند اما تا به حال فرصت کار روي 
آن ها را نداشته ام. 

جعفري به فضاي نامساعدي که براي کار خبري 
در چند سال اخیر پیش آمده اشاره مي کند 

و مي گوید: » فضاي اجتماعي و نگاه مردم و 
مسئوالن در فضاهاي رسمي نسبت به عکاسان 

تغییر منفي زیادي داشته و محدودیت هایي را 
ایجاد کرده و مسئوالن و منابع رسمي اعتقادي 
به جایگاه عکاس و عکس به عنوان یك رسانه 

مستقل ندارند و از سوي دیگر مردم در مواجهه با 
عکاس برخوردي همچون یك آدم فضایي دارند 
و به دلیل همین نگاه وقتي وارد محیط اجتماعي 

مي شویم بسیاري از سوژه ها از دست مي رود و 
حتي با مواجهه و مزاحمت مردم در انجام کار 

مواجه مي شویم.«

با بستنی زمستانی دوربین.نت باشید :(
کالس های زمستانی آموزش عکاسی دوربین.نت 

بهمن و اسفند۹۰ برگزار می شود.
- عکاسی خبری / محمد نوروزی

- ادیت و اصالح عکس در فتوشاپ / ساسان پناهی
- عکاسی مستند اجتماعی / حسین فاطمی

- عکاسی مقدماتی ۱ / احسان رافتی
- عکاسی مقدماتی 2 / سعید کیایی

- مالتی مدیای عکاسی / محمد تاجیك
- کالس ها در 8 جلسه برگزار می شود.

- مدت زمان هر کالس ۹۰ دقیقه می باشد.
- قیمت هر دوره کالس 8۰ هزارتومان است. 

) اعضای کلوپ 7۰ هزارتومان (
- عکاسی مقدماتی 6۰ هزارتومان است.

- یکی از کالس های مقدماتی برای اعضای 
کلوپ رایگان است. ) اعضایی که یك بار استفاده 

کردن شامل نمی شوند.(
:: کالس ها

دوشنبه ها
شروع کالس ها / هفته اول بهمن ماه
عکاسی مقدماتی ۱ /  ساعت 15:30

عکاسی خبری / ساعت ۱7
مالتی مدیا / ساعت 18:30

سه شنبه ها
شروع کالس ها / هفته اول بهمن ماه

عکاسی مقدماتی 2 / ساعت 15:30
عکاسی مستنداجتماعی / ساعت ۱7

ادیت و ویرایش عکس / ساعت 18:30
برای ثبت نام و یا اطالعات بیشتر می توانید با 

شماره 66757۹54 تماس بگیرید و یا با ایمیل 
doorbin.net@gmail.com مکاتبه 

کنید.



ترجیح می دم که برای عکاسی به تئاتر نروم اما تئاترهایی مثل 
»ترمینال« که خانم معتمد آریا در اون بازی کرده بود و کار »ماچیسمو« 
کار آقای یعقوبی رو اول برای عکاسی رفتم ولی اونقدر خوب بود که برای 
دومین بار هم به تماشا نشستم. تئاتر خشکسالی دروغ هم بود.

به خاطر موفقیتی که » جدایی نادر از سیمین« در جشنواره نما30 1

گلدن گلوب به دست آورده، دوست داشتم این فیلم رو با همون 

هیجان روزهای اول اکرانش دوباره توی سینما می دیدم اما از 

بین فیلم های اکران این هفته ها » اسب حیوان نجیبی است« 

رو  توصیه کردن و  بین فیلم های خارجی هم چون به کارهای 

وودی آلن عالقه دارم آخرین کارش یعنی» نیمه شب در 

پاریس« رو توصیه می کنم.
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موزیک
آخر هفته قبلی به »ساالردره« در 

محدوده ای حدود 10 کیلومتری 

بعد از ساری رفتیم. هتل قدیمی 

اونجا هست که اخیرا  بازسازی 

شده و خود هتل و اطرافش واقعا 

زیبا بود و ارزش دیدن رو داره.

سفر3 5
نمایشگاه

 معموال گالری های » طراحان آزاد «، »آران«، 

»راه ابریشم« و »گالری66« کارهای خوبی 

برای دیدن دارند.

  آخر هفته ها اگر کار نباشه به استراحت و گوش دادن موسیقیپیشنهاد

در شماره قبل سایت مورد عالقه امین محمدی و گشتن در فضای مجازی و مخصوصا خواندن کتاب می گذره. 
www.studiodecal.com بود که اشتباه 

سایت های دیگری ذکر شده بود.

کافه7  خیلی اهلش نیستم اما معموال اگر قرار باشه می رم اما 

این روزها بیشتر به »کافه عکس« سر می زنم.

کتاب6
 توصیه اکیدم خوندن » گزارش 

یک آدم ربایی« مارکز هست اما 

خودم این روزها »گدا« نجیب 

محفوظ رو می خونم.

دانیال شایاگن
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران 

سایت8    norimage .com من به دنبال دیدن مجموعه های جدید هر روز به

سر می زنم اما به دوستان توصیه می کنم  حتما به بخش لنز نیویورک 

تایمز و معرفی لنزهای جدید سر بزنند. 

تئاتر4
 تجربه خوردنی از فالفلی های کوچه مروی تا رستوران های خوردنی9

گرون رو داشتم و می تونم استیک های رستوران »گارسیاس«، 

پیتزاهای فست فود» پنگال« در خیابان فرحزادی و» دو ماهی« 

ونک رو توصیه می کنم و هر وقت که دلم دیزی بخواد، فقط و 

فقط دیزی سرای توی خیابون ایرانشهر رو می رم.


